OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VRBOVE
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vrbov,
konaného dňa 23.04.2018

Prítomní:
Poslanci: Peter Kuzmiak, Ivan Mirga, Radovan Bartko,Ján Gáll, Daniel Krempaský, Peter Regec, Ing.
Pavel Hrebeňár, Radovan Parimucha
Hlavný kontrolór obce: Bc. Martin Hoffmann
Neprítomní: Ing. Norbert Fassinger
Hostia: Terézia Kurucová, Mgr. Patrícia Balažová, Mgr. Antónia Jakubíková, Gabriela Faltinová,
Silvia Parimuchová, Lucia Bodyová, Ing. Monika Greňová, Mária Polomská, Lukáš Bartko, Zlatko
Kovalčík, Ing. Zuzana Barková
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Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Výstavba telocvične
Výstavba chodníka pri stavebninách popri potoku
Žiadosti občanov:
Marián Hlaváč – žiadosť o odkúpenie pozemku
Rôzne
Diskusia
Záver

Priebeh rokovania
1. Otvorenie
Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Tatiana Faltinová, starostka obce,
ktorá zároveň privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Predstavila a oboznámila poslancov s programom dnešného zasadnutia, opýtala sa prítomných
poslancov, či k programu majú nejaké ďalšie návrhy. Nikto z poslancov nemal iný návrh a tak sa
pristúpilo k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 43 /2018 a Uznesenie č. 44 /2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Mária Koľová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Radovan Parimucha a Ing. Pavel Hrebeňár.
O tomto bode sa nehlasovalo.
3.Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Daniel Krempaský a Ján Gáll.
K tomuto bodu bolo prijaté Uznesenie č. 45/2018..
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh
4. Výstavba telocvične
Starostka informovala poslancov, že verejné obstarávanie na výstavbu telocvične bolo vytvorené dňa
16.2.2018 a zverejnené vo vestníku vlády od 20.2.2018. Do verejného obstarávania sa prihlásili tri
firmy: Migi, spol. s.r.o., Arprog, a.s. Poprad a firma Milanko spol. s.r.o. Otvárania obálok s cenovými
ponukami sa zúčastnil poslanec Ing. Pavel Hrebeňár, Ing. Pajáková a projektant s právom
vyhodnocovať cenové ponuky a starostka a verejná obstarávateľka bez práva vyhodnocovať cenové

ponuky. Zúčastnili sa aj zástupcovia firiem Arprog a Milanko. Po otvorení obálok s cenovými
ponukami sa skontrolovali všetky potrebné doklady podľa zákona o verejnom obstarávaní. Vyhrala
firma Milanko spol. s.r.o, ktorá dala najnižšiu cenovú ponuku t.j. 455 962,41 €. Firma Migi spol. s.r.o.
dala cenovú ponuku na 501 711,11 € a firma Arprog a.s. dala cenovú ponuku 500 333,82 €. Ďalej
informovala, že firma Milanko spol.s.r.o. stavia aj štadión v Kežmarku a štadión v Levoči. Firmy do
zmlúv vo verejnom obstarávaní uviedli dátum konca výstavby telocvične a tým sa zaviazali, že
výstavbu ukončia do 31.12.2018. Starostka sa informovala u projektanta či sa tento termín výstavby
telocvične dá reálne zvládnuť. Projektant sa k tomu kladne vyjadril.
Starostka uviedla, že banka v súčasnosti ponúka úrok k úveru na telocvičňu vo výške 0,75 %
a odporúča aby obec úver začala čerpať v súčasnosti, pretože sa budú úroky na úveroch zvyšovať až
na 1,5 %. Uviedla, že sa telocvičňa bude poskytovať aj na verejné účely, formou prenájmu. Starostka
sa informovala v susednej obci, kde sú schopný z prenájmu pokryť výdavky na prevádzku telocvične
a ostane im aj niečo navyše. Dokumentácia týkajúca sa verejného obstarávania bude sprístupnená na
obecnom úrade až po 30.4.2018. kedy bude verejné obstarávanie oficiálne ukončené.
Starostka uviedla, že kvôli tomuto bodu sa zasadnutia zúčastnili aj zástupcovia školy a rodičia.
Oslovila poslancov aby sa k tejto téme vyjadrili.
Poslanci viedli obšírnejšiu diskusiu, v ktorej sa informovali u starostky o dotácii z ministerstva,
o projektovej dokumentácii a o priebehu výstavby telocvične.
Starostka odpovedala poslancom na ich otázky.
Lukáš Bartko položil otázku: „Kto bude vykonávať stavebný dozor?“
Starostka odpovedala, že v súčasnosti prebieha predkladanie ponúk na výber stavebného dozoru.
Niektorí poslanci sa zhodli, že je výstavba telocvične pre našu obec potrebná.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 46/2018
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 6 poslancov ZA návrh a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.
5. Výstavba chodníka pri stavebninách popri potoku
Starostka informovala poslancov o spôsobe realizácie chodníka popri potoku. Dala vypracovať výkaz
výmer na chodník popri potoku v šírke 1,5 m a dlĺžke chodníka 66 m na cca 8 000 €.
Poslanci viedli diskusiu a dali starostke súhlas na započatie procesu verejného obstarávania na opravu
tohto chodníka.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 47/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
6. Žiadosti občanov:
Marián Hlaváč – žiadosť o odkúpenie pozemku
Poslanci sa zhodli na tom, že žiadosť pána Mariána Hlaváča je nezrozumiteľná a nedá sa z nej určiť
aké parcely chce odkúpiť. Navrhli aby si žiadosť prepracoval a predniesol na ďalšom zasadnutí OZ.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
7. Rôzne
- Vjazdy do rómskej osady
Starostka informovala poslancov , že dala naceniť vyasfaltovanie troch vjazdov v rómskej osade.
Cenová ponuka bola vypracovaná na cenu cca 4 307 €.
Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 48/2018.
Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo 8 poslancov ZA návrh.
- Chodník do rómskej osady
Starostka prečítala poslancom vyjadrenie správy a údržby ciest PSK, ktorá vybudovanie chodníka do
osady popri ceste víta, ale nesúhlasí aby chodník pozostával zo železnej konštrukcie a nesúhlasí, aby
chodník bol vybudovaný popri hlavnej ceste. Správa a údržba ciest PSK navrhla zvolať pracovné
stretnutie.
Poslanci navrhli, aby starostka prizvala na pracovné stretnutie aj všetkých poslancov.

K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
- Materská škola
Starostka informovala poslancov o tom, že statický posudok od statika doručila pánovi Kuchárovi,
ktorý na základe statického posudku vyhotoví projekt a výkaz výmer. Na ďalšom zasadnutí OZ bude
starostka informovať poslancov o ďalšom postupe s materskou školou. Keďže je v materskej škole
havarijný stav bude obecný úrad posielať aj žiadosť o dotáciu na odbor školstva.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.

8. Diskusia
Pani Polomská informovala poslancov o stave smetiska za Kúpeľskou ulicou, ktoré ľudia
vybudovali. Chodia tam vysypovať smeti a akýkoľvek odpad nie len Vrbovský občania ale aj
ľudia z okolitých dedín, neraz tam videla cudzích ľudí s veľkými autami. Chodia vysypovať
smeti cez deň aj v noci.
Vyzvala poslancov, aby sa na tvar miesta išli pozrieť. Navrhla poslancom, aby nechali
namontovať fotopascu a aby ľudí pokutovali, pretože je tam veľký neporiadok.
Starostka informovala o tom, že tam pravidelne chodí upratovať pán Dušan Pešta
a fotoposaca musí byť namontovaná na verejnom priestranstve. Nemôže byť na súkromnom
majetku.
Poslanci navrhli, aby sa kúpila a namontovala fotopasca na verejné priestranstvo.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
9. Záver
Poslanec Daniel Krempaský prečítal návrh prijatých uznesení. Poslanci nemali žiadne otázky
a program 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka poďakovala prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapísala: Mária Koľová

Overovatelia:

Radovan Parimucha

.............................................

Ing. Pavel Hrebeňár

.............................................

Mgr. Tatiana Faltinová

starostka obce

